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Registratienummer: 

 

RVO19.0010 Portefeuillehouder: M. Wouters 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  brief VRNHN (ID19.00318)       

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

R.L.C. Verhoef-Bosman 

(0223) 67 8888 

r.bosman@denhelder.nl 

Onderwerp:  Terugname brandweerkazerne Bastiondreef 4 van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord 

 

Gevraagd besluit: 

Een investeringskrediet van € 6.432.701 beschikbaar te stellen om de brandweerkazerne gelegen aan de 

Bastiondreef 4, terug te kopen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) tegen de geldende 

boekwaarde van het gekochte d.d. 1 januari 2019. 

 

Publiekssamenvatting 

Bij de leveringsakte van 27 december 2013 is opgenomen dat, wanneer de VR NHN het eigendom (perceel met 

brandweerkazerne) aanbiedt aan de gemeente, de gemeente binnen een termijn van drie maanden na 

dagtekening van de (aangetekende) brief van de  VR NHN moet reageren of zij van het aanbod gebruik maakt. 

Aangezien alle eigenaars- en gebruikerslasten en de onderhoud- en beheerplicht bij de gemeente liggen is het 

voorstel om na het aanbod van de VR NHN tot acceptatie over te gaan. Het is het meest transparant wanneer 

de formele eigendom terugkomt bij de gemeente.  

Dit ligt bovendien in lijn met informele bestuurlijke afspraken tussen de gemeenten en de VR NHN zodat 

uniformiteit op dit (administratieve) onderdeel van de VR NHN gerealiseerd wordt. 

 

Inleiding 

Op 27 oktober 2017 heeft de VR NHN bij de gemeente aangegeven dat zij tot verkoop van de Bastiondreef 4 

Den Helder (brandweerkazerne) over wil gaan per prijspeildatum 1 januari 2019. De afschrijvingselementen tot 

voornoemde datum worden separaat vergoed aan de VR NHN. 

 

Het eigendom, Bastiondreef 4 Den Helder, is per 27 december 2013 overgegaan naar de  VR NHN. In de 

transportakte is opgenomen dat de gemeente een eerste recht van terugkoop heeft. 

Daarbij is in 2013 besloten dat alle kosten in verband met de overdracht en de eventuele terug levering voor 

rekening van de gemeente zijn.  

Ook is bepaald dat de terug levering van het juridisch eigendom geschiedt tegen de dan geldende boekwaarde. 

Het perceel mag niet bezwaard zijn met beslagen, hypotheken of inschrijvingen. De gemeente zal de 

brandweerkazerne aanvaarden in de staat waar het zich in bevindt. Alle lusten en lasten zijn voor rekening van 

de gemeente. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Conform de Wet veiligheidsregio’s is deze terugkoop een element van de lokale verankering binnen de 

bestuurlijk en operationeel regionale niveau integratie van de brandweerzorg. Daarnaast brengt de aankoop de 

continuïteit van medegebruik, zoals de huisvesting van het ketenhuis.  

 

Kader 

Het kader is de afspraak tussen de gemeente en de  VR NHN over de mogelijke terugkoop welke is vertaald in 

de leveringsakte. In de financiële verordening is bepaald dat investeringskredieten verstrekt worden door de 

gemeenteraad. 
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Argumenten 

De gemeente heeft in 2013 besloten om de brandweerkazerne af te stoten aan de VR NHN omdat daarmee 

een financieel nadeel kan worden voorkomen (afdracht BTW). Bij de overname is de afspraak gemaakt, 

vastgelegd in de notariële akte (eerste recht van koop), dat de gemeente de brandweerkazerne kan terug kopen 

tegen de boekwaarde.  

De  VR NHN vraagt de gemeente eind 2017 of zij van het recht tot terugkoop gebruik wil maken. Met 

onderhavig voorstel wordt daar invulling aan gegeven. 

De gemeente gaat tot terugkoop over aangezien alle eigenaars- en gebruikerslasten lasten en de onderhoud- 

en beheerplicht bij de gemeente liggen. Het is het meest transparant wanneer de formele eigendom terugkomt 

bij de gemeente. Daarbij is het niet wenselijk dat een derden de formele eigenaar wordt.  

Dit ligt bovendien in lijn met informele bestuurlijke afspraken tussen de gemeenten en de VR NHN zodat 

uniformiteit op dit (administratieve) onderdeel van de VR NHN gerealiseerd wordt. 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich volgens de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 voor het houden van 

een referendum. Het advies is om verzoeken tot een referendum vanwege de beperkte impact van het 

voorgestelde besluit niet te honoreren.   

 

Duurzaamheid 

 

Onderhavig voorstel heeft geen invloed op duurzaamheidsaspecten. 

 

Financiële consequenties 

 

De financiële consequenties zijn dat de gemeente de brandweerkazerne tegen de boekwaarde terug koopt van 

de VR NHN . De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn gelijk aan het bedrag dat wij als vergoeding 

betaalbaar stellen aan de VR NHN. De gemeentelijke afschrijving gaat direct in vanaf het moment dat de 

bijdrage hiervoor aan de  VR NHN eindigt per 1 januari 2019. 

Vanaf het moment dat de gemeente weer eigenaar is zal de afschrijving berekend worden, aansluitend op de 

bijdrage die de gemeente hiervoor verstrekte aan de VR NHN. 

De hoogte van de boekwaarde is per 1 januari 2019 € 6.432.701 ( = boekwaarde eind 2017 € 6.654.905 minus 
 afschrijving 2018 van € 222.204) 
 

Communicatie 

  

De VR NHN wordt geïnformeerd over het besluit. 

 

Realisatie 

 

Na besluitvorming op onderhavig advies zal de VR NHN worden geïnformeerd over het voornemen van de 

gemeente om de brandweerkazerne tegen de boekwaarde te verwerven. Aansluitend zal het notarieel transport 

voor de overdracht worden voorbereid. 

 

Den Helder, 4 maart 2019. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


